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المقدمة.
مـــنذ زمن لٌـــس بالبـــعٌد رافق االرهــاب االنـــــسان الــذي ٌتــمٌز
بالعــدابٌة والوحشٌة وتـــسبب المـــعاناة واالآلم الــشدٌدة للبشرٌة جمعاء؛
مما دفــع الدول التً عانت من مرارة االرهـاب وشهدت ابشع صوره الى
التفكٌر فً وضع حدودا لهذه الماسً او على اقــل تقدٌر التخــفٌــف من
حده المامها وقسوتها من خــبلل أبرام العدٌد من االتفــاقٌات والمعـــاهدات
الرامــٌة الى القضاء علٌه بشكل او بــاخر على أمـــل ان ٌكون ال اساس
متٌن بغٌه الحفاظ على كــرامة االنــسان وأدمٌته ؛ فعـــلى الرغم مـن ابرام
تلك المعاهدات واالتفاقٌات اال ان االرهاب ما زال مستمر وموجود فً
المجتمع الدولً بقوه فاأللم التً ٌسببها لئلنسانٌة تطول أولبك االمنٌن مما
ٌضطرهم الى الهروب من تلك االعمال االرهابٌة فٌأغلب االحٌان من اجل
اٌجاد ملجًء لهم فً مناطق مجاورة ومما الشك فٌه ان لجوء السكان الذٌن
ٌتعرضون لبلرهاب الى مغادرة مناطقهم ٌعد مساسا بحقهم فً االنتقال
وحرمانهم من التمتع بها مما ٌشكل جرٌمة من الجرابم ضد اإلنسانٌة اذا
انها من اخطر الجرابم التً تثٌر قلق المجتمع الدولً بأسره والتً ٌجب ان
التمر دون عقاب كما ٌجب مقاضاة مرتكبها بشكل فعال من خبلل اتخاذ
تدابٌر واجراءات على الصعٌدٌن الوطنً والدولً معا والحٌلولة دون
افبلت مرتكبً هذه الجرابم من العقاب وبالتالً التقلٌل او الحد من هذه
الجرابم اذ ان من واجب كل دوله ان تمارس والٌتها القضابٌة والجنابٌة
على أولبك المسؤولٌن سواء اكان مسؤولٌتهم المباشرة او غٌر المباشرة عن
الجرابم ضد البشرٌة.
ومن اجل بلوغ هذه الغاٌات ومن اجل تحقٌق الصالح العام لؤلجٌال الحالٌة
والمستقبلٌة بات الٌوم من الضروري تفعٌل ما ٌعرف بالقانون الجنابً
الدولً لغرض اسباغ الحماٌة الجنابٌة للحقوق والحرٌات والمصالح ذات
األهمٌة الملحوظة وعلى رابسها حق االطفال السٌما حقهم بالتمتع باالنتقال
باإلضافة الى ضمان دٌمومة استمرار الحٌاه الدولٌة الهادبة واستقرار
مظاهر العبلقات اإلنسانٌة بٌن الناس كافه وغنً عن البٌان ان متطلبات
النظرة الواقعٌة لهذه الحق من حقوق االنسان ٌستلزم بالضرورة االلمام بما
ٌشتمل علٌه من مسابل ومشاكل جوهرٌة قد تكون دافع للحد من حرمان
الجماعات اإلنسانٌة من التمتع به.
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اذ ٌتناول هذا البحث موضوع الجرابم الماسة بحق االنتقال كون االنسان
كثٌر الحركة والتنقل لذا تتمحور اشكالٌة البحث حول نقطة ربٌسة وهً
بٌان ما أذا كان قد شهد حق االنتقال تطور فً مجال القانون الدولً الجنابً
وقانون حقوق األنسان؛ فهما القانونٌن الذٌن ٌهدفان الى تحقق السلم واالمن
الدولٌٌن أذ ٌصبوا هذان القانونان على االلتزام باحترام حقوق االنسان وعدم
انتهاكها من قبل اي جهة كانت وبالتالً ٌوفران الحماٌة الدولٌة الكامنة لهذه
الحقوق.
اذ تقوم فرضٌة البحث على اســاس ضرورة توفٌر حماٌة تكــمل الحمـاٌة
الدولٌة التً تتـمثل بتقرٌر حماٌة دولٌةجنابٌة لحقــوق االنسان كافه ولحق
االنتقال خــاصه من خــبلل تفعٌل القانون الدولً الجنابً  ،وٌكون ذلك
بتجرٌم االفعال التً تعد انتهاكا للحق نطاق البحث ومحاكمة منتهكً .
وقبــل هذا ٌجب ان نشٌر الى اهمٌة هذا الموضوع واالسباب الربٌسٌة التً
دفعت بنا الى اختٌاره والتً تتمثل بالرغبة فً اٌضاح ماهٌه حق االنتقال
تتضمن تعرٌفه لغة واصطبلحا مع بٌان اهمٌتة القانونٌة والشرعٌة لئلنسان
اذ تتزاٌد أهمٌته هذا الحق بعد انــشاء المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابـمة
ودخول نظامها االساسً حٌز التنـفٌذ كما تأتً اهمٌة هذا الموضوع فً
الواقع العملً لعدم وجود فــرع مـــن فــروع القانون الـدولً الــعام إلضفاء
الحماٌة الدولٌة على حقوق االنسان وعدم وضـوح مـعالم هذه الحماٌة ادى
الى الخلط عن عمد او سهوا بٌن احكام القانون الجنابً الداخلً والقانون
الجنابً الدولً فمن المتصور بان هذا الخلط هو نتٌجة طبٌعٌة  ،لعدم وجود
متخصصٌن فً مجال القانون الدولً العام ٌولون هذا الموضوع اهمٌة
خاصة السٌما فً العراق  ،اذ ال توجد دراسة شاملة حولة وال التطورات
التً حصلت فً المرحلة األخٌرة لم تتضمن وضع قواعد موضوعٌة تجرم
االفعال التً تشكل انتهاك لهـذا الحق ما عدا الدراسة التً قام بها الدكتور
ٌـاسر عطٌـوي الزبٌدي وهً فً مجال القانون الدولً حصرا فقد ادى
عزوف كتاب القانون الدولً عن الكتابة بهذا الموضوع الى ان ٌتولى كتاب
القانون الجنابً هـذه المهمة والن هذا الموضوع لـم ٌـنل حظــه من الدراسة
واالهتمام االمر الذي دعانا الى دراسته والبحث فٌه بغٌة الوصول الـى
وضــع دراسة معمقة وشامله وجاده لبلحد اهم المواضٌع المطروحة على
الساحة الدولٌة والتـً تثٌر اهتــمام المجتمع الدولً وفتح الطـرٌق امام
دراسات مستقبلٌة حول هذا الموضوع فان هذا البحث ٌهدف الى توضٌح
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الــدور الذي ٌقوم به الـقانون الــدولً الجنابً فً احاطة حقوق االنسان
السٌما حــق االنتقال بحماٌة دولٌة جنابٌة وٌكون ذلك من خبلل بٌــان
االفــعال المكونة انتهاكا لها.
ونظرا لتشعب المسابل التً ٌتطرق لها موضوع البحث فقد تم االعتماد
على عدة مناهج علمٌه تتكامل فٌما بٌنها بقصد اغناء موضوع البحث ،
ومحاولة االلمام بجمٌع دقابقه وتفصٌبلته وألجل تحقٌق هذه الغاٌة فقد اتبع
المنهج القانونً الستعراض الحماٌة الدولٌة الجنابٌة للحق نطاق البحث
وكاالتً.
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المبحث االول

مفهوم الحماية الجزائية لحق االنتقال
ان بٌان المبحث االول :ماهٌه الجرابم الماسة بحق االنتقال تستلزم
بالضرورة التعرف على مفهومها وهو ما سٌتم التطرق الٌه فً هذا المبحث
وذلك على مطلبٌن سٌتضمن المطلب االول تعرٌف الحماٌة الجزابٌة بحق
االنتقال وسٌخصص الثانً لبٌان اهمٌه الحماٌة الجزابٌة المطروحة للبحث.
المطلب االول
ماهية الحماية الجزائية لحق االنتقال
كما هو معروف ان مفهوم أي مصطلح تتطلب التطرق الى تعرٌفه من عدة
نواحً السٌما الناحٌتٌن اللغوٌة واالصطبلحٌة وهذا ما سنتناوله كاالتً:
اوال  :الحماٌة فً اللغة العربٌة اسم من الفعل حمى  ،فٌقال حمى الشا حمٌا
وحمى حماٌة عندما ٌقول حمى الشا معناه منعه من الناس اودفعهم عنهم
وحمى المرٌض بمعنى منعه مما ٌضره  ،وحمى اهله اي دافع عنهم فً
حرب او نحو ذلك وقد تأتً الحماٌة بمعنى النصره فمنها حمٌة القوم حماٌة
بمعنى نصرتهم ) (1الحق  :ضد الباطل والحق اٌضا واحد( الحقوق ) و (
الحقه ) بالضم معروفه والجمع ( حق ) و ( حققه ) و ( حقاق ) و ( الحق )
بالكسر ما كان من االبل ابن ثبلث سنٌن وقد دخل فً الرابعة
واالنثى(حقه)و(حق )اٌضا سمً بذلك الستحقاقه ان ٌحمل علٌه وان ٌنتفع
به والجمع ( حقاق ) ثم ( حقق ) بضمتٌن مثل كتاب وكتب و ( الحاقه )
القٌامة سمٌت بذلك الن فٌها حواق االمور و(حاقه )خاصمه وادعى كل
واحد منهما الحق فاذا غلب علٌه ( حقه) و (التحاق ) التخاصم و (االحتقاق
)االختصام والٌقال اال الثنٌن وال ( حق ) حذره من باب رده و (احقه )
اٌضا اذ فعل ما كان ٌحذره و (حق ) االمر من باب رده اٌضا و (احقه )
اي ( تحققه ) اي صار منه على ٌقٌن وٌقال ( حق ) لك ان تفعل هذا وفً
حدٌث مطرف ( شر السٌر الحقحقة ) وقٌل هو السٌر فً اول اللٌل وقد نهى
عن ذلك ) (2وقد ورد لفظ الحق فً القران الكرٌم )  ( 194مره ولفظ (
حق )  ) ( 33مره ولفظ ( حقه )  ) ( 3مرات ) (3فعلى سبٌل المثال ورد
الحق بمعنى اسم هللا واصفه من صفاته فً قوله تعالى( ولو اتبع الحق
اهوابهم لفسدت السماوات واالرض ومن فٌهن ) ) (4االنتقال  :نقل الشًء
تحوٌله من موضع الى موضع وبابه نصره و ( المنقل ) بفتح المٌم والقاف
الحق الخلق والنعل الخلق وهو فً حدٌث ابن مسعود ( رضى هللا عنه ) و
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(النقل ) بالضم ما ( ٌتنقل ) به على الشراب قلت قال االزهري قال ثعلب
:ال ٌقال اال بفتح النون و (النقلة ) االسم من ( االنتقال) من موضع الى
موضع وناقلة الحدٌث اذ حدث كل واحد منهما صاحبه و (النقٌلة ) الرقعة
التً ٌرقع بها البعٌر او النمل والجمع( النقابل) وقد نقل ثوبه من باب نصره
اي رقعه و (انقل ) خفه اي اصلحه و (نقله ) اٌضا ( تنقٌل ) وٌقال نعل (
منقله ) و (التنقل) التحول ( نقله تنقٌبل ) اي اكثر نقله و (المنقلة ) بكسر
القاف الشجة التً تنقل العظام اي تكسره حتى ٌخرج منها فراش العظام)(5
ثانٌا :الحماٌة الجزابٌة فً االصطبلح بمقتضى مفهوم القانون تعنً ( منع
االشخاص من االعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب احكام قواعد
قانونٌة )  ،فالحماٌة بهذا المعنى تختلف من نوع الخر تبعا الختبلف
الحقوق المحمٌة  .فقد تكون الحماٌة متعلقة بالحقوق الجنابٌة فتسمى
بالحماٌة الجنابٌة). (6
المطلب الثاني

أهمية الحماية الجزائية لحق االنتقال
تعد حرٌة التنقل من الحرٌات الشخصٌة لئلنسان وحق من حقوقه األساسٌة
فكل مواطن له حق التنقل فً ببلده واختٌار محل اقامته او مغادرته و
العودة الٌه ولكن ٌنبغً ان ٌراعً فً ذلك احكام الشرٌعة والقانون وعلٌه
فان اهمٌة الحماٌة الجزابٌة نطاق البحث ستتوزع دراستها ما بٌن القانون
من جهة والشرٌعة اإلسبلمٌة الغراء من جهة اخرى وهو ما سٌتم تناوله فً
هذا المطلب الذي قسم الى فرعٌن سنشرح فً الفرع االول منه األهمٌة
القانونٌة لتلك الحماٌة الجزابٌة اما الفرع الثانً سنوضح فٌه األهمٌة
الشرعٌة للحماٌة ذاتها.
الفرع االول
موقف القانون الوطني والدولي من الحماية الجزائية لحق االنتقال
أوال  :موقف القانون الوطنً من الحماٌة الجزابٌة بحق االنتقال نظرا
لؤلهمٌة القانونٌة التً تتمتع بها حق االنتقال فقد تم النص علٌه فً دساتٌر
الدول كالدستور االردنً فقد كفل المشرع االردنً حق االنتقال لؤلردنٌٌن
وعدم ابقاءهم عند الدٌار األردنٌة وعدم فرض اإلقامة الجبرٌة علٌهم االفً
حاالت مبٌنه بالقانون وعدم اجبار على اإلقامة فً منطقه معٌنه وهذا وقد
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نصت علٌه المادة التاسعة من الدستور االردنً الصادر سنة ) (1952أذ
نص على انه  : 1 -الٌجوز ابعاد اردنً من دٌار المملكة
 2ال ٌجوز ان ٌحظر على اي اردنــً اإلقامة فً جهة ما وال ٌــلزمباإلقامة فً مـــكان معٌن االفً االحوال المبٌنة فً القانون ) ،
اما بالنسبة لموقف المشرع القطري فلقد ضمن حق التنقل لجـــمٌع
المواطنٌن وحــرٌة االستقرار وحرٌة اختٌار مكان اإلقامة وحـــرٌة مغادرة
الببلد والرجوع الٌها فً جمٌع قوانٌنه فحرٌة االستقرار ٌراد بها حرٌة
اختٌار االشخاص لمـــكان اقامتهم داخــل الببلد فللقطرٌٌن واالجانب كــامل
الحرٌة فٌما ٌخص هذا االختٌار ،وتغٌر مكان اإلقامة ال ٌخضع ألي
ترتٌبات خــــاصة  ،وكــذلك لهم حق مغادره الببلد (7) .
اما الدستور العراقً لعام  2005فقد تضمن هو االخر النص على حق
التنقل فً المادة الثالثة واالربعٌن فً اوال \ منها بقولها ( للعراقً حرٌة
التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ) الذي ٌبلحظ على هذا النص
بانه قد ضمن تمتع العراقً بحق الذهاب واالٌاب داخل القطر وخارجه مما
ٌدل على اهتمام المشرع بمواطنٌه وحقوقهم اذ ان حرٌة اختٌار محل االقامة
وعدم تحدٌد مكان معٌن على وجه االلزام ٌعد احد مرتكزات هذا الحق .
كما تناول المشرع المصري حق التنقل بالنص علٌه فً دستور عام (
) 1971وذلك حٌنما قرر فً المادة الخمسون منه عدم جواز حرمان
االفراد من االقامة فً اي مكان اال فً حدود القانون .
ثانٌا  :موقف القانون الدولً من الحماٌة الجزابٌة لحق االنتقال أذ نصت
علٌه المواثٌق الدولٌة كاالتفاقٌة الدولٌة بشان الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة
) ( 1966فً المادة \ الثانٌة عشر منها والتً جاء فٌها قولها  (1-لكل فرد
مقٌم صفة قانونٌة ضمن اقلٌم دول ما الحق فً حرٌة االنتقال وفً ان ٌختار
مكان اقامته ضمن ذلك االقلٌم  2-لكل فرد حرٌة مغادرة اي قطر بما فً
ذلك ببلده  3-ال تخضع الحقوق المشار ألٌها اعبله الٌة قٌود عدا تلك
المنصوص علٌها فً القانون والتً تعبر ضرورٌة لحماٌة االمن الوطنً او
النظام او الصحة العامة او االخبلق او حرٌات وحقوق االخرٌن –  4ال
ٌجوز حرمان احد بشكل تعسفً من حق الدخول الى بلده  ) .كما نصت
المادة \ الثالثة عشر من االعبلن العالمً لحقوق االنسان سنة )(1948
على حق التنقل بقولها على انه  (1-لكل فرد حرٌه التنقل واختٌار محل
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اقامته داخل حدود كل دوله ٌ 2-حق لكل فرد ان ٌغادر اٌه ببلد بما فً ذلك
بلده كما ٌحق له العودة الٌه)) . (8
كما اكد المجلس الدستوري الفرنسً بالفــــعل على حرٌة الذهاب واالٌاب
حٌث تكون غٌر مقٌدة داخل االقلٌم الوطنً ولكــنها تنطوي اٌضا على حق
مغادرة هـــذا االقلٌم واعتـــبر بالتالً ان المــشرع الذي اعـــطى السلطة
اإلدارٌة المكانٌة ٌفــرض تقدٌم تصرٌح مسبق للخروج من الببلد ولم
ٌخضع فعل مغادرة االقلٌم الفرنسً لموجب الحصول على ترخٌص مسبوقا
واٌضا نصت المادة \ الرابعة عشر فً فقرتها \ الرابعة وكذلك المادة \
الثالثة من البرتوكول الرابع لبلتفاقٌة االوربٌة لحــقوق االنســان على حق
الفرد بالدخول الى بلده وتؤكد على انه ( ال ٌجوز حرمان احد بشكل تعسفً
من حق الدخول الى بلده ) (9) .
كما أكد على حق التنقل الدستور الفرنسً لسنة )  ( 1959وكذلك الدستور
االٌطالً عام ) (1947واٌضا الدستور االمرٌكً لعام ) (1787كما عاد
واكد الفرنسٌون على هذا الحق محل البحث فً دستور ) (1958كما
اكدت علٌه االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان لعام)  (1950االتفاقٌة
االوربٌة االمرٌكٌة لعام ( 1969 ) .
ومما ٌجدر مبلحظته على كل ما تقدم بٌان ورود حق االنتقال فً معظم
المواثٌق الدولٌة سواء بشكل صرٌح او ضمنً انما ٌدل على ان هذا الورود
ٌشكل بمثابة ضمانة من الضمانات القانونٌة التً تعمل بدورها على عدم
المساس بهذا الحق او عدم جواز حرمان االفراد منه باي شكل من االشكال
هذا من ناحٌة ومن ناحٌة اخرى ان نص الدستور صراحة على عدو جواز
تعدٌل النصوص الدستورٌة المتعلقة بحقوق االنسان ومنها حق االنتقال هو
االخر ٌشكل ضمانة قانونٌة اخرى تهدف الى عدم االنتقاص من تلك
الحقوق كما ان تأكٌد المجلس الدستوري فً فرنسا على حق االنتقال ٌشكل
هو االخر دعامة اساسٌة من الدعامات القانونٌة الضرورٌة لحماٌة الحقوق
والحرٌات العامة من خبلل ما ٌتمتع به من سلطة الرقابة على مشروعٌة
القوانٌن ومــدى توافقها مع النصوص الدستورٌة وذات االمر اصبح واضح
فً العراق اٌضا حٌنما اوجد المشرع العراقً مؤخرا محكمة مختصة بهذا
االمر وهً المحكمة الدستورٌة االتحادٌة العلٌا فهذه المحكمة لها سلطة
الغاء القانون اذا ما رات انه ٌخالف النصوص الدستورٌة.
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الفرع الثاني
موقف الشريعة االسالمية من الحماية الجزائية لحق االنتقال
ان دراسة اهمٌة الجرابم الماسة بحق االنتقال تستلزم نوضح مكانه الحق فً
حرٌة التنقل فً الشرٌعة الغراء اذ ان افرار االسبلم بالحقوق والحرٌات
العامة انما هو اقرارا منه لئلنسانٌة جمعاء بانه دٌن السماح العامل على
صٌانة واحترام كرامة الفرد استنادا لقوله تعالى ( ولقد خلقنا االنسان فً
احسن تقوٌم ) ) (10اذ اكدت الشرٌعة اإلسبلمٌة علً الحق نطاق البحث
من خبلل اقرارها بان للفرد الحق فً حرٌة التنقل داخل ببلده او من بلد الى
اخر والحق فً اإلقامة فً المكان الذي ٌرٌد ولٌجوز لحد ان ٌحرمه منه
وذلك بقوله تعالى فً كتابه الكرٌم( هو الذي جعل لكم االرض ذلوال فأمشوا
فً مناكبها وكلو من رزقه والٌه النشور ) ) (11انما هذا كله ٌدل على ان
االسبلم حفظ لكل فرد حقه فً التمتع بحرٌة التنقل فقد جاء فً الصحٌفة
التً كتبها الرسول ( صلى هللا علٌه وسلم ) تنظٌم العبلقات بٌن إفراد الدولة
اإلسبلمٌة الفتٌه فً المدٌنة المنورة وكان ٌقطن فٌها المسلمون وغٌرهم من
الٌهود والمشركٌن ( ومن خرج آمن ومن قعد آمن )  ،وهذا نص صرٌح
على كفالة حق التنقل لكل فرد وحرٌة الخروج متى شاء بل ان االسبلم حث
على السعً فً االرض والسٌر فٌها لما فً ذلك من فوابد اٌمانٌة ومنافع
دنٌوٌة اذ قال تعالى( لٌس علٌكم جناح أن تبتغوافضآل من ربكم )، ) (12
فضبل عن ذلك قرر االسبلم بعض االحكام والعقوبات الخاصة بالتنقل مثل
تـأمٌن طرق السفر من قطاع الطرق واللصوص فقد ذهب الى عد كل من
قام بقطع الطرٌق وتروٌع المسافرٌن وسلب اموالهم جرٌمة كبرى تعاقب
علٌها بأشد العقوبات اذ قال تعالى ( انما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله
وٌسعون فً االرض فسادا ان ٌقتلوا او ٌصلبوا او تقطع اٌدٌهم وارجلهم من
خبلف او ٌنفوا فً االرض ذلك لهم خزي فً الدنٌا ولهم فً األخرة عذاب
الٌم ) )(13ومن االحادٌث النبوٌة التً اكدت على حق التنقل من الناحٌة
الشرعٌة قول الرسول( صلى هللا علٌه وسلم ( )اذا ظهر الطاعون فً بلد
وانتم فٌه فبل تخرجوا منه واذا سمعتم به وانتم خارجه فبل تدخلونه ) وقوله
(صلى هللا علٌه وسلم ( )اٌاكم والجلوس فً الطرقات وان كان ذلك فأعطوا
الطرٌق حقها قالو وما حقها  ،قال غض البصر وكف االذى ورد السبلم
واالمر بالمعروف والنهً عن المنكر ) ) (14فهذه النصوص القرآنٌة
واالحادٌث النبوٌة تدل على ان الشرٌعة اإلسبلمٌة نظاما دنٌوٌا ودٌنٌا ٌقوم
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على تنظٌم العبلقات اإلنسانٌة وعبلقة االنسان بالكون المحٌط به والحٌاة
على االرض مع اخٌه االنسان فقد جاءت احكام الشرٌعة اإلسبلمٌة غنٌه
بالنصوص التً تحدد حقوق االفراد وحرٌاتهم وعبلقتهم بولً االمر حتى
ٌتسنى اقامة المجتمع االسبلمً على اسس ثابته قوامها العدل والمساواة
واحترام الكرامة اإلنسانٌة.
المبحث الثاني
اهم تطبيقات الحماية الجزائية لحق االنتقال
لقد سبق القول بضرورة توفر حماٌة دولٌة جنابٌة لحقوق االنسان السٌما
حق االنتقال من خبلل النص على تجرٌم االفعال التً تعد انتهاكا له وهذا
ما نص علٌه نظام روما االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة حٌنما عد انتهاك
الحماٌة الجزابٌة لحق االنتقال هً من قبٌل الجرابم ضد اإلنسانٌة كجرٌمة
التهجٌر وجرٌمة الحجز غٌر القانونً وهاتٌن الجرٌمتٌن هما اللذان سنعمل
على بٌانهما كونهما اهم تطبٌقات انتهاك الحماٌة الجزابٌة لحق االنتقال على
سبٌل المثال ال على سبٌل الحصر فً هذا المبحث الذي سٌقسم الى مطلبٌن
سنتطرق بالمطلب االول الى جرٌمة التهجٌر و فً المطلب الثانً الى
جرٌمة الحجز غٌر القانونً.
المطلب االول
جريمة التهجير
لقد عرف نظام روما االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة جرٌمة ابعاد \
بقولها( ٌعنً ابعاد السكان او النقل القسري للسكان نقل االشخاص المعنٌٌن
قسرا من المنطقة التً ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة بالطرد او باي فعل
قسري اخر دون مبررات ٌسمح بها القانون الدولً ) (15ومن هذا
التعرٌف تبٌن بان هذه الجرٌمة لكً ٌتحقق قٌامها البد من توافر اركانها
األساسٌة شأنها شأن اي جرٌمة اخرى وهما الركن المادي والركن المعنوي
باإلضافة الى الركن الخاص الذي ٌمٌزها عن الجرٌمة الداخلٌة وهو الركن
الدولً بوصفها من الجرابم الدولٌة المنصوص علٌها فً النظام الدولً
وهذا ما سٌتم تناوله فً هذا المطلب الذي سٌقسم الى ثبلثة فروع سٌخصص
االول للركن المادي  ،وسنتطرق فً الثانً للركن المعنوي  ،اما الفرع
الثالث فسٌخصص للركن الدولً.
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الفرع االول
الركن المادي لجريمة التهجير
ٌفترض لقٌام الركن المادي لجرٌمة التهجٌر لكً تشكل انتهاكا دولٌا جنابٌا
لحق االنتقال ان تظهر بشكل مادي الى العالم الخارجً اذ بدونه ال ٌتحقق
قٌام اي جرٌمة ما دام ال ٌوجد هنالك اضطراب او زعزعة لؤلمن والسلم
الدولٌٌن وٌترتب على تحقق ذلك وجود سلوك خارجً ٌصاحبه مادٌات
تظهر الى العالم الخارجً وهو ما ٌعاقب علٌه القانون الجنابً )(16لقد
عرفه المشرع العراقً فً المادة  \ 28منه بقولها بانه( سلوك اجرامً
باالرتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون ) (17) ،
وٌتضح من ذلك بانه لقٌام هذا الركن البد من توفر ثبلثة عناصر لقٌام
الجرٌمة.
اوال  :-السلوك وهو النشاط المادي الخارجً المكون للجرٌمة المسبب
للضرر فبل ٌتوفر للجرٌمة ركنها المادي ما لم ٌتوفر لها سلوك اجرامً
)(18والسلوك المكون التهجٌر نوعان احدهما اٌجابً ٌتمثل بالحركة
والنشاط  ،والثانً سلبً ٌتمثل باالمتناع وان كانت القاعدة العامة فً
الجرابم الدولٌة بانها تتحقق بسلوك اٌجابً بواسطه تحرٌك الجنابً عضوا
فً جسمه الحداث السلوك االجرامً بمعنى انه ٌتطلب صدور حركة تحدث
اثرا خارجا محظورا بموجب القانون ) (19اما السلوك السلبً او االمتناع
عن فعل امر به القانون وٌراد به اتخاذ الجانً موقف سلبً ازاء ظروف
معٌنة ٌفرض علٌه القانون واجب القٌام به من اجل قٌام الجرٌمة التً ٌحظر
وقوعها القانون  ،كما ٌعرف بانه احجام الشخص عن القٌام بفعل اٌجابً
معٌن ٌفرض علٌه المشرع االلتزام به ضمن واجب قانونً معٌن وكان
باستطاعته وارادته القٌام به لكنه امتنع عن ذلك وكما ٌمكن ان ٌتحقق
السلوك االجرامً االٌجابً بطرٌقة سلبٌة محدثا بذلك جرٌمة اٌجابٌة
بطرٌق سلبً ٌشترط لقٌامها ان ٌكون هنالك منع لفعل او سلوك بسبب
نتٌجة ٌحظر القانون وقوعها ،كما ٌكون هنالك امر ٌوجب القٌام به لمنع
حدوث تلك النتٌجة الجرمٌة(20) .
وبعد هذا االستعراض الموجز للعنصر االول المكون للركن المادي لجرٌمة
التهجٌر كونها انتهاكا جنابٌا دولٌا لحقهم باالنتقال بات لزاما علٌنا بٌان كٌفٌة
تحقق هذا العنصر فً الجرٌمة المذكورة تتحقق هذه الجرٌمة عن طرٌق
نقلهم من مناطقهم األمنه التً ٌتواجدون بها بشكل طبٌعً او اي مكان اخر
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هم موجودون فٌه الى مناطق اخرى باتخاذ سلوك اٌجابً من قبل الجانً
تجاه أولبك المواطنٌن فحسب ما ورد باركان الجرابم الذي وضعته اللجنة
التحضٌرٌة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فهو اما ان ٌكون النقل القسري عن
طرٌق القوه البدنٌة او المادٌة او عن طرٌق التهدٌد باستخدام هذه القوة او قد
تكون ناشبا عن الخوف من العنف وباإلكراه وباالحتجاز وبالقمع أو بإساءة
استخدام السلطة ضد االشخاص االمنٌٌن أو باي طرٌقة تقطع صلتهم
بأماكنهم الطبٌعٌة دون أذن أو أمر من القانون أو بطرٌقة تشكل انتهاكا لحق
أو عدة حقوق ألولبك السكان الذٌن وقعوا تحت مؤثرات أعدمتهم االختٌار
أو اضعفته الى حد ما فاضطروا الى ترك مناطقهم رغم أرادتهم كما ٌمكن
ان ٌتحقق السلوك السلبً فً الجرٌمة محل البحث وذلك عندما تمتنع الدول
او حتى االفراد من القٌام بواجب ٌفرضه علٌه القانون وٌسبب ذلك االمتناع
جرٌمة دولٌة معاقب علٌها كامتناع الدول االخرى من منع جرٌمة ابعاد
السكان او النقل القسري للمواطنٌن العراقٌٌن وهذا ما اكدته اتفاقٌة منع
جرٌمة االبادة الجماعٌة بقولها( الزام الدول بمنع جرٌمة االبادة والمعاقب
علٌها)(21) .
ثانٌا :-النتٌجة وهً التغٌر الذي ٌحدث كأثر للسلوك االجرامً الذي قام به
الجانً ) (22أو هً كل تغٌٌر ٌحدث فً العالم الخارجً كأثر الرتكاب
السلوك االجرامً ) (23والنتٌجة هً عنصر فً الركن المادي لكل جرٌمة
وهً تحقق االعتداء الذي ٌمنع القانون تحققه من ارتكاب السلوك االجرامً
والبد من تحققها لقٌام اي جرٌمة فهذه النتٌجة اما ان تكون منفصلة عن
السلوك كما هو الحال فً جرٌمة القتل أو تكون متصلة كما فً جرٌمة
اضرام الحرٌق) (24اما النتٌجة فً جرٌمة ابعاد السكان او النقل القسري
لهم فهً نتٌجة متصلة بالسلوك حٌث ٌجرم المشرع االفعال او السلوك
لمجرد تحقق االبعاد او النقل بغض النظر عما ٌعقبه من معاناة واالالم
ومأسً ألولبك المواطنٌن الذٌن تركوا مناطقهم نتٌجة االضطهاد واالرهاب
.
ثالثا:-العبلقة السببٌة وهً الصلة التً تربط بٌن السلوك والنتٌجة )(25
وهً العنصر الثالث من عناصر الركن المادي وهً التً تؤكد على ان
السلوك هو المتسبب فً أحداث النتٌجة ولقد أختلف الفقه حول وضع معٌار
محدد لتحقق ذلك االسناد او تلك الصلة فقد ظهرت عدة نظرٌات اشار الٌها
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المشرع الجنابً الداخلً فً قانون العقوبات العراقً رقم )( 111لسنة
1969المعدل ولعل أهمها :
• نظرٌة تعادل االسباب أذ تعد هذه النظرٌة العبلقة السببٌة قابمة اذا
أثبت أن السلوك االجرامً عامبل مساهما فً أحداث النتٌجة الجرٌمة
ولو نصٌبه من المساهمة كان محدودا وأن اشتركت معه عوامل أخرى
فالعبلقة السببٌة تعد قابمة ما بٌن السلوك والنتٌجة والسبب فً ذلك
ٌعود الى القول بأنه لوال سلوك الجانً لما تحركت تلك االسباب
االجرامٌة التً ٌحظرها القانون.
• نظرٌة السبب المبلبم مفادها انه ال ٌمكن توفر عبلقة سببٌة بٌن السلوك
والنتٌجة اال اذ كانت العوامل واالسباب التً اشتركت فً أحداث
النتٌجة متساوٌة أو متعادلة باألهمٌة بمعنى ان سلوك الجانً كان وحده
كافٌا مبلبما الحداث النتٌجة)(26
وبذلك نستطٌع القول ان المشرع العراقً قد اخذ بنظرٌة تعادل االسباب
مع بعض التضٌق فً نطاق تطبٌقها وذلك الحتمالٌة عدم وجود عبلقة
سببٌة ما بٌن السلوك والنتٌجة التً وقعت بسب اشتراك عوامل او اسباب
اخرى معه ادت الى حدوث تلك النتٌجة.
وفقا مما تقدم نستطٌع القول بضرورة تحقق العبلقة السببٌة بٌن فعل
التهجٌر والنتٌجة الجرمٌة التً تحظر القانون وقوعها وذلك من خبلل
اسناد الفعل المتسبب فً احداثها اذ ان هذا االسناد بمثابة تأكٌد لوجود
رابطة سببٌة بٌن الجرٌمة المذكورة وفاعلها وفقا لنظرٌة تعادل االسباب
فالسلوك االجرامً هو الذي ادى شعورهم بالمعاناة واالالم والحرمان من
اوطانهم  .أي ان المجرى العادي لؤلمور المرتبط بسلوك الجانً قد ادى
الى حدوث النتٌجة وهً الحرمان والمعاناة واالالم فلو ان هؤالء السكان
قد ابعدوا عن مناطقهم بفعل اخر كان ٌكون كوارث طبٌعٌة مع استمرار
خضوعهم لهذه الظروف فان العبلقة السببٌة بٌن السلوك والنتٌجة قد
انقطعت وهذا ٌعنً بان نظرٌه تعادل االسباب تكون قابمة حٌنما ٌتم اسناد
الفعل للفاعل حتى وان اشتركت معه عوامل اخرى.
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الفرع الثاني
الركن المعنوي
ٌمثل الركن المعنوي للجرٌمة الجانب النفسً او اإلرادة األثمة لدى
الجانً ) (27فهً جوهر الخطأ وٌحدد بدوره اساس قٌام المسؤولٌة
الجزابٌة وهو بذلك ٌستلزم لتوفره تحقق او قٌام االدراك والعلم مع حرٌه
االختٌار لدى الجانً وٌترتب على توافر هذٌن الشرطٌن ان هنالك صورتٌن
للركن المعنوي القصد الجرمً و الخطأ وستناول هاتٌن الصورتٌن باالتً
اوال :-القصد الجرمً عرف المشرع العراقً القصد الجرمً فً المادة \
الثالثة والثبلثون منه بقولها بانه( توجٌه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل
المكون للجرٌمة هادفا الى النتٌجة الجرمٌة التً وقعت او اي نتٌجة جرمٌة
اخرى ) (28ان هذا التعرٌف ٌدل على ان علم الجانً بالعناصر المكونة
للجرٌمة كافه وانصراف ارادته الى احداثها وانصراف علمه الى امكان
تحقق النتٌجة وقبولها ولما كانت الجرابم ضد اإلنسانٌة السٌما الجرابم
الماسة بحق االنتقال كجرٌمه التهجٌر ال ترتكب اال من قبل االنسان وحده
ألنه ٌتمتع باإلدراك واإلرادة لذل ٌفترض لوقوعها تحقق القصد الجرمً
العمدي لدى فاعلها هذا ما جاءت به المادة ثبلثون من نظام ورما االساسً
للمحكمة الجنابٌة الدولٌة بقولها  (1.مالم ٌنص على غٌر ذلك ال ٌسال
الشخص جنابٌا عن ارتكاب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة والٌكون
عرضه للعقاب علة هذه الجرٌمة اال اذا تحققت االركان المادٌة مع توافر
القصد والعلم  2.الغراض هذه المادة ٌتوافر هذا القصد لدى الشخص عندما
أٌ-قصد هذا الشخص مٌما ٌتعلق بسلوكه ارتكاب هذا السلوك ارتكب هذا
السلوك ب ٌ-قصد هذا الشخص فٌما ٌتعلق بالنتٌجة التسبب فً تلك النتٌجة
او ٌدرك انها ستحدث فً اطار المسار العادي للحداث 3.ألغراض هذه
المادة ٌعنً لفظ ( العلم ) أن ٌكون الشخص مدركا انه توجد ظروف او
ستحدث نتابج فً المسار العادي ألحداث وتفسر لفظتا( بعلم )وعن( علم
)تبعا لذلك )) (28فمن خبلل استقراء المادة المذكورة انفا نجد ان القصد
الجرمً ٌتحقق فً الجرابم العمدٌة المنصوص علٌها فً النظام االساسً
للمحكمة الجنابٌة وخاصتا الجرٌمة نطاق البحث حٌنما نص النظام االساسً
على ذلك فً المادة السابعة منه بفقرتها االولى \ د \3بقولها( ان ٌكون
مرتكب الجرٌمة على علم بالظروف الواقعٌة التً تثبت مشروعٌة هذا
الوجود(29) .
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ثانٌا  :الخطأ عرفة المشرع الجنابً الداخلً بقوله بانه اخبلل الجانً عند
تصرفه بواجبات الٌقظة والحذر التً ٌفرضها القانون بحٌث ترتب على
ذلك حدوث النتٌجة ومن ثم عدم حٌلولته دون حدوثها فً حٌن انه كان
باستطاعته ومن واجبه ان ٌتوقعها وان ٌحول دون حدوثها )ٌ (30تضح
من التعرٌف المتقدم ذكره بان للخطأ عنصرٌن البد من توافرهما لتحقق
قٌامه هما  1-اخبلل الجانً بواجبات الحٌطة والحذر التً ٌفرضها القانون
على االفراد فً تصرفاتهم  2-عدم توقع حدوث النتٌجة او انه توقعها ولكنه
اعتمد على مهارته فً عدم حدوثها ومما الشك فٌه ان الخطأ الغٌر العمدي
او الخطأ هو صوره للركن المعنوي تكون اقل جسامة وتأثٌرا من صورة
القصد الجرمً حٌث ان االول لم ٌكن لدى مرتكبه قدرا كافً من الوعً
واإلرادة بالشكل الذي ٌشترطه القانون لحماٌة وصٌانة الحقوق والمصالح
وهو بالتالً ال ٌرٌد النتٌجة وعندبذ ٌمكننا القول بان الخطأ او الخطأ غٌر
العمدي ال ٌمكن تصور تحقق فً جرٌمة التهجٌر وذلك الن القصد
الجرمً متحقق لدى مرتكبها بنص صرٌح فً نصوص المواد التً جرمة
االفعال اإلنسانٌة او جرابم ضد اإلنسانٌة.
الفرع الثالث
الركن الدولي
لقد سبق البٌان بأن الركن الدولً هو الذي ٌمٌز الجرٌمة الداخلٌة عن
الجرٌمة الدولٌة وبما ان الجرٌمة نطاق البحث هً جرٌمة دولٌة بدلٌل انه
نص علٌها ضمن الجرابم ضد االنسانٌة الوارد ذكرها فً نظام روما
االساسً فً المادة \ السابعة منه بفقرتها االولى \ د  ،فضبل عن ان الفعل
االجرامً المكون لها سواء كان اٌجابٌا ام سلبٌا فانه ٌمس مصالح وقٌم
المجتمع الدولً المتمثلة بزعزعة االمن والسلم الدولٌٌن كما انه موجه ضد
السكان المدنٌٌن أضف الى ذلك ان مرتكبٌها ٌحملون جنسٌات دول متعددة
ومختلفة ) (31ففً أطار جرٌمة التهجٌرفأننا نجد بانه متحقق فً الجرٌمة
محل البحث سواء من حٌث االفعال االجرامٌة المكونة لها والتً تمس قٌم
ومصالح المجتمع الدولً كما ان مرتكبٌها ٌنتمون الى جنسٌات متعددة
بمعنى انهم ٌنتمون الكثر من دولة وعلٌه فان قواعد القانون الدولً الجنابً
هً التً تنطبق على منفذٌها الذٌن ٌستحقون المحاكمة والعقاب وبالتالً فان
كل هذا نجده متحقق على االحداث واالفعال التً ترتكب بحق سكان شمال
العراق بعد تعرض مدنهم او مناطقهم والى هجوم همجً واسع النطاق.
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المطلب الثاني
جريمة الحجز غير القانوني
لقد عرفت المادة( السابعة )بفقرتها االولى\ أ \ط من النظام االساسً
للمحكمة الجنابٌة الدولٌة بقولها( أ -بالقاء القبض على شخص او اكثر او
احتجازه او اختطافه او
ب -ان ٌرفض االقرار بقبض او احتجاز او اختطاف هذا الشخص او
هوالء االشخاص او اعطاء معلومات عن مصٌرهم او عن اماكن وجودهم
أ -ان ٌعقب هذا القبض او االحتجاز او االختطاف رفض االقرار بحرمان
هذا الشخص او هؤالء االشخاص من حرٌتهم او اعطاء معلومات عن
مصٌرهم وعن اماكن وجودهم
ب-ان ٌسبق هذا الرفض الحرمان من الحرٌة او ٌتزامن معه
3ان ٌعلم مرتكب الجرٌمةأ-ان القاء القبض على هذا الشخص او هؤالء االشخاص او احتجازهم او
اختطافهم سٌلٌه فً سٌر االحداث العادٌة رفض باالقرار بحرمانهم من
الحرٌة او اعطاء معلومات عن مصٌرهم او مكان وجودهم
ب-ان ٌسبق هذا الرفض الحرمان من الحرٌة او ٌتزامن معه
4ان ٌقوم بهذا القبض او االحتجاز او االختطاف دولة او منظمة سٌاسٌةاو ٌتم بأذن او دعم او اقرار منها
5ان ٌكون رفض االقرار بحرمان هذا الشخص او هؤالء االشخاص منحرٌتهم او اعطاء معلومات عن مصٌرهم او مكان وجودهم قد تم من قبل
دولة او منظمة سٌاسٌة او بأذن او دعم او اقار منها
6ان ٌنوي مرتكب الجرٌمة منع الشخص او االشخاص من الحماٌة التًٌكفلها القانون لفترة طوٌلة من الزمن
7ان ٌرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع او منهجً ضد سكان مدنٌٌن8ان ٌعلم مرتكب الجرٌمة بان السلوك جزء من هجوم واسع النطاق اومنهجً موجه ضد سكان مدنٌٌن او ان ٌنوي ان ٌكون هذا السلوك جزء
من ذلك السلوك  (32) .مما ال شك فٌه بانه نستطٌع ان نستخلص من
التعرٌف المتقدم ذكره بان هذه الجرٌمة شأنها شأن الجرٌمة سابقتها
لغرض قٌامها البد من تحقق اركانها االساسٌة وهً الركن المادي فضبل
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عن الركن المعنوي باإلضافة الى الركن الخاص وهو الركن الدولً وهو
ما سٌتم تناوله باالتً.
الفرع االول
الركن المادي
من اجل تفادي التكرار نقول بان الركن المادي لجرٌمة الحجز غٌر
القانونً ٌتحقق بضرورة توفر عناصره الثبلثة وهً السلوك االجرامً
والنتٌجة والعبلقة السببٌة اذ ان السلوك فٌها ٌتجلى بقٌام الجانً باستعمال
القوة سواء كانت القوة بدنٌة ام مادٌة او عن الطرٌق بالتهدٌد باستخدامها
او قد ٌصٌب المجنى علٌه بمؤثرات تؤثر على االرادة فتضعفها او تعدمها
فٌأتً اعماال رغم ارادته او او حرمانه حرمان متعمدا او شدٌدا من الحقوق
االساسٌة بما ٌخالف القانون وذلك بسبب هوٌة الجماعة او المجموع فكل
هذه االفعال التً تم ذكرها هً افعال جنابٌة مكونة للجرٌمة وبالتالً فأنها
تعرض مرتكبٌها للمحاكمة والعقاب كما ان النتٌجة االجرامٌة نجدها متحققة
فٌها وكذلك الحال بالنسبة للعبلقة السببٌة فانا نجدها متحققة فٌها اٌضا ما دام
فعل الجانً قد ادى الى حدوث النتٌجة التً حظر القانون تحققها حتى وان
اشتركت معه عوامل واسباب اخرى ال تقل اهمٌة عنه فً احداثها.
الفرع الثاني
الركن المعنوي
ان الركن المعنوي بصورة القصد الجرمً او الخطأ العمدي هً
التً تتحقق فً جرٌمة الحجز غٌر القانونً وهذا ما اكدت نص المادة \
السابعة بفقرتها \  \ 8ط \ بقولها( ان ٌعلم مرتكب الجرٌمة بان السلوك
جزءا من هجوم واسع النطاق او منهجً موجه ضج سكان مدنٌٌن او ٌنوي
ان ٌكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجوم ) ) (33فهذا النص ٌدل صراحة
على تحقق العلم واإلرادة لدى مرتكب االفعال اإلجرامٌة المكونة لجرٌمة
الحجز غٌر القانونً اذ ان ارادته متجه الرتكاب تلك االفعال مع علمه بانها
تحقق النتٌجة التً ٌحظر القانون وقوعها وان ٌكون ذلك بغٌة الحصول
على مقابل او فابدة كان تكون مكاسب اقتصادٌة او مكاسب شخصٌة او
مكاسب اخرى كان تكون هذه المكاسب امواال مادٌة او منافع معنوٌة فاذا
انتفت هذه المنافع فبل نكون امام جرٌمة عمدٌة كما هو الحال بالنسبة النتفاء
العلم او اإلرادة فكبلهما سٌان فاذا لم ٌكن الجانً عالم ومدركا بان الفعل
الذي ٌقوم به ٌحضره القانون وان ارتكابه ٌشكل جرٌمة عمدٌة ٌحاكم
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وٌعاقب علٌها فبل وجود لجرٌمة غٌر عمدٌة ألنها اما ان تكون عمدٌة او ان
مرتكبها ٌنطبق علٌه وصف ارتكاب اي جرٌمة اخرى كون جرابم الحجز
غٌر القانونً هً من الجرابم العمدٌة التً ترتكب بتوافر القصد الجرمً
مقترنة بالمقابل والعوض.
الفرع الثالث
الركن الدولي
ان جرٌمة الحجز غٌر القانونً شانها شان الجرٌمة التً سبقتها
ٌستلزم لتحققها توافر الركن الدولً وذلك النطباق وصف الجرٌمة الدولٌة
على افعالها من حٌث انها ترتكب من قبل اشخاص متعددٌن الجنسٌات كما
ان ارتكابه ٌكون بغٌة الحصول على فوابد ومكاسب اٌا كانت سواء كانت
مادٌة او معنوٌة او متطلبات جنسٌة كما انها تحدث فً اطار هجوم واسع
النطاق او منهجً ضد سكان مدنٌٌن وهً بهذا ٌنطبق علٌها وصف الجرابم
الدولٌة وبالتالً ٌخضع مرتكبٌها الحكام القانون الدولً الجنابً وفقا للنظام
االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة  .واخٌرا فان هذه االفعال التً تشكل
جرٌمة الحجز غٌر القانونً بكل معطٌاتها تنطبق على ما ٌحدث فً شمال
العراق نتٌجة تعرض هذه المناطق الى هجوم واسع النطاق ومنهجً ضد
السكان المدنٌٌن من قبل جماعات تنتمً الى عدة دول.
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الخاتمة
بعد ان انتهٌنا من استعراض اهم الجرابم الماسة بحق االنتقال فً
ظل النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة بات الزاما علٌنا اٌراد ابرز
النتابج التً توصلنا الٌها من خبلل هذا االستعراض وكاالتً:
اوال :النتائج
• قلة الدارسٌن لهذه النوع من الجرابم فً مجال القانون الدولً العام
االمر الذي دفع بنا الى دراسته فً مجال تخصصنا وفً اطار احكام
القانون الدولً الجنابً.
• ان الحماٌة الجزابٌة لحق االنتقال منصوص علٌه فً النظام االساسً
للمحكمة الجنابٌة الدولٌة والتً برزت بشكل واضح فً اآلونة األخٌرة
فً شمال العراق بسبب هجوم جماعات مسلحه على معظم مناطقه
االمنة.
• ان انتهاك الحماٌة الجزابٌة بحق االنتقال ٌنطبق علٌها وصف الجرابم
الدولٌة وذلك لتحقق شروطها.
ثانيا .المقترحات
1تعمٌق الدراسات الجنابٌة والدولٌة معا بشان هذا النوع من الحماٌةالسٌما انها باتت كثٌره الوقوع فً اٌامنا هذه.
2اعطاء مجال لتفعٌل القانون الجنابً الدولً على مرتكبً انتهاكاتالحماٌة الجزابٌة وفً حال عجزه ٌتم احالة االمر الى القانون الدولً
الجنابً.
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الهوامش
-7ابو بكر الرازي  ،مختار الصحاح  ،المكتبة المركزٌة لجامعة القادسٌة ،
ببل سنة طبع  ،ببل مكان النشر ،ببل دار الطبع  ،ص100
-7ابو بكر الرازي  ،المصدر السابق  ،ص  ،624والعبلمة ابن منظور ،
لسان العرب  ،طبعة جدٌدة ومصححة اعتنى بتصحٌحها محمد صادق
العبٌدي وامٌن محمد عبد الوهاب  ،مؤسسة التارٌخ العربً  ،لبنان–
بٌروت  ،نبدون سنه طبع  ،ص105
-7ابو بكر الرازي  ،المصدر السابق  ،ص146
-7بشرى سلمان حسٌن العبٌدي  ،االنتهاكات الجنابٌة الدولٌة لحقوق الطفل ،
الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،لبنان – بٌروت ، 2010 ،
ص62
-6سورة المؤمن اآلٌة رقم 71
-5ابو بكر الرازي  ،المصدر السابق  ،ص677
-6سعد محمد الخطٌب  ،حقوق االنسان وضماناتها الدستورٌة فً اثنتان
وعشرٌن دولة(دراسة مقارنه ) ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً
الحقوقٌة  ،لبنان  -بٌروت  ، 2007 ،ص ٌ ،41نظر اٌضا الكاتب ذاته
 ،اسس حقوق االنسان فً التشرٌع الدٌنً والدولً  ،الطبعة االولى ,
منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،لبنان – بٌروت  ، 2010 ،ص11 .
-6غازي حسن صبارٌنً  ،المصدر السابق  ،ص170-171
-6احمد سلٌم سعٌفان  ،المصدر السابق  ،ص98-99
ٌ -77اسرعطٌوي الزبٌدي  ،ملخص الحق فً حرٌة التنقل( دراسة
دستورٌة )  ،بحث منشور على شبكة االنترنٌت
 -77سورة التٌن اآلٌة رقم)(4
 -77سورة الملك اآلٌة رقم ) (15وٌنظر اٌضا سعد محمد الخطٌب ،
المصدر السابق  ،ص109
 -77سورة البقرة اآلٌة رقم)(198
 -77سورة الملك اآلٌة)( 15
 -76سورة المابدة اآلٌة رقم ) ، (33وٌنظر اٌضا على محمد الدباس وعلى
علٌان ابو زٌد  ،حقوق االنسان وحرٌاته ودور شرعٌة االجراءات
الشرطٌة فً تعزٌزها( دراسة تحلٌلٌة لتحقٌق التوازن بٌن حقوق االنسان
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وحرٌاته وامن المجتمع تشرٌعٌا وفقهٌا وقضاة ) ،الطبعةالثالثة  ،دار
الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان  -وسط البلد  ، 2011 ،ص42 - 43
ٌ -75اسر عطٌوي الزبٌدي  ،المصدر السابق
 -76عمر محمود المخزومً  ،قانون الدولً االنسانً فً ضوء المحكمة
الجنابٌة الدولٌة  ،الطبعة االولى  ،االصدار الثانً  ،دار الثقافة للنشر
والتوزٌع  ،عمان –وسط البلد  ، 2009 ،ص419
 -76علً حسٌن الخلف وسلطان الشاوي  ،شرح قانون العقوبات القسم
العام  ،وزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،مطبعه الزهراء  ،جامعة
بغداد  ،ص210
ٌ -76نظر نص( م )  \ 28قانون العقوبات العراقً رقم )  ( 111لسنة
1969المعدل
 -77رؤوف عبٌد  ،مبادئ القسم العام من التشرٌع العقابً المصدري ،
مطبعة نهضة مصر  ،الطبعة الثانٌة  ، 1964،ص 188واٌضا ٌنظر
محمد صبحً نجم  ،قانون العقوبات القسم العام(النظرٌة العامة للجرٌمة )
 ،الطبعة الثالثة ,دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان-وسط البلد 2010 ،
 ،ص208-211
 -77محمد علً السالم عٌادة الحلبً  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان-وسط البلد
 -77ماهر عبد شوش الدرة  ،االحكام العامة فً قانون العقوبات  ،وزاره
التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،جامعة بغداد  ، 1990،ص،190
وٌنظر اٌضا محمد صبحً نجم  ،قانون العقوبات القسم العام  ،المصدر
السابق  ،ص208-211
 -77علً حسٌن الخلف وسلطان الشاوي  ،المصدر السابق  ،ص213
 -77بشرى سلمان العبٌدي  ،المصدر السابق  ،ص78
 -76محمد صبحً نجم  ،شرح قانون العقوبات  ،المصدر السابق ،
ص211
 -75عمر محمود المخزومً  ،المصدر السابق  ،ص287
 -76بشرى سلمان العبٌدي  ،المصدر السابق  ،ص  ،83واٌضا محمد
صبحً نجم  ،شرح قانون العقوبات  ،المصدر السابق  ،ص213
ٌ -76نظر نص( م)\29من قانون العقوبات العراقً رقم ) (111لسنة
1969المعدل
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-77
-77
-77
-77
-77
-76
-75
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علً حسٌن الخلف وسلطان الشاوي  ،المصدر السابق  ،ص200
ٌنظر نص( م)\33\1من قانون العقوبات العراقً رقم )( 111لسنة
1969المعدل
ٌنظر نص( م\30 \)1من نظام روما االساسً
ٌنظر نص( م\\7 \1د)\3من نظام روما االساسً
بشرى سلمان العبٌدي  ،المصدر السابق  ،ص101
عمر محمود المخزومً  ،المصدر السابق  ،ص302
عمر محمود المخزومً  ،المصدر السابق  ،ص488
ٌنظر نص( م\\7\8ط )من نظام روما االساسً
المصادر

القرآن الكريم
 -7ابو بكر الرازي  ،مختار الصحاح  ،المكتبة المركزٌة لجامعه
القادسٌة؛ ببل سنة طبع,ببل دار نشر ,ببل مكان نشر
2العبلمة ابن منظور ,لسان العرب ,طبعه جدٌده ومصححه اعتنابتصحٌحها محمد صادق العبٌدي وامٌن محمد عبد الوهاب  ،مؤسسه
التارٌخ العربً ,لبنان– بٌروت ,بدون سنه طبع
• محمد صبحً نجم  ،اصول علم االجرام وعلم العقاب( دراسة تحلٌلٌه
وصفٌه موجزه )  ،الطبعةالثانٌة  ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان
–وسط البلد  ،2011 ، \،ص 17.وٌنظر كذلك محمد شبلل حبٌب ،
اصول علم االجرام  ،المكتبة القانونٌة  ،بغداد 2010،
• احسن طالب  ،الجرٌمة والعقوبة والمؤسسات اإلصبلحٌة  ،الطبعة
االولى  ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر ،لبنان  -بٌروت 2002،
• احمد سلٌم سعفان  ،الحرٌات العامة وحقوق االنسان( دراسة تارٌخٌة
وفلسفٌة وسٌاسٌه وقانونٌة مقارنة )  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً
الحقوقٌة  ،لبنان-بٌروت 2010،
• غازي حسن صبارٌنً  ،الوجٌز فً حقوق االنسان وحرٌاته األساسٌة ،
الطبعة الثالثة  ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان-وسط البلد 2011،
• محمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى  ،قانون الدولً لحقوق
االنسان  ،الجزء الثانً  ،االصدار الثالث  ،الطبعة االولى  ،دار الثقافة
للنشر والتوزٌع  ،عمان – وسط البلد  ،ببل سنة طبع
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ولٌد رفٌق محمد العٌاصرة  ،حقوق االنسان فً القران الكرٌم  ،دار
الحامد للنشر والتوزٌع  ،عمان 2007،
سعد محمد الخطٌب  ،حقوق االنسان وضماناتها الدستورٌة فً اثنتان
وعشرٌن دوله( دراسة مقارنه )  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً
الحقوقٌة  ،لبنان -بٌروت 2007 ،
سعد محمد الخطٌب  ،اسس حقوق االنسان فً التشرٌع الدٌنً والدولً ،
الطبعة االولً  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،لبنان – بٌروت 2010 ،
علً محمد الدباس وعلى علٌان ابو زٌد  ،حقوق االنسان وحرٌاته ودور
شرعٌة االجراءات الشرطٌة فً تعزٌزها( دراسة تحلٌلٌه لتحقٌق
التوازن بٌن حقوق االنسان وحرٌاته وامن المجتمع تشرٌعٌا وفقهٌا
وقضاة )  ،الطبعة الثالثة  ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان  -وسط
البلد 2011،
عمر محمود المخزومً  ،قانون الدولً االنسانً فً ضوء المحكمة
الجنابٌة الدولٌة  ،الطبعة االولى  ،االصدار الثانً  ،دار الثقافة للنشر
والتوزٌع  ،عمان – وسط البلد 2009،
علً حسٌن الخلف وسلطان الشاوي  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،
وزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،مطبعة الزهراء  ،جامعة بغداد ،
ببل سنة طبع.
رؤوف عبٌد  ،مبادئ القسم العام من التشرٌع العقابً المصري  ،مطبعة
نهضة مصر  ،الطبعة الثانٌة  ،واٌضا ٌنظر محمد صبحً نجم  ،قانون
العقوبات القسم العام( النظرٌة العامة للجرٌمة ) ،الطبعة الثالثة  ،دار
الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان  -وسط البلد 2010،
محمد علً السالم عٌادة الحلبً  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان  -وسط البلد  ،ببل سنة طبع.
ماهر عبد شوٌش الدرة  ،االحكام العامة فً قانون العقوبات  ،وزاره
التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،جامعه بغداد .1990،
بشرى سلمان حسٌن العبٌدي  ،االنتهاكات الجنابٌة الدولٌة لحقوق الطفل
 ،اطروحة دكتوراه  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،
لبنان – بٌروت 2010،
ٌاسر عطٌوي الزبٌدي  ،الحق فً حرٌة التنقل) دراسة دستورٌة) ،
بحث منشور على شبكه االنترنٌت .
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